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 صفات الجنة في سورة الرحمن: دراسة موضوعية

Characteristic of Paradise in Surah Al-Rahman; 

objectively study  

 *الدكتور مـحمد إسماعيل بن عبد السالم
 **الدكتور أبو بكر بهته

ABSTRACT: 
Thus the whole sayings or acts of the Prophet Muhammad 

(PBUH) proved to be the explanation of the Qur’an. Keeping this 

reality in view the writer has studied the whole treasure of the 

Hadith analytically and discussed the duty of the Prophet 

Muhammad (PBUH) for explanation of the Qur’an and primary 

and secondary sources of this pious duty pointing out different 

aspects of the explanation of the Qur’an by the Hadith; Qur’anic 

words, Qur’anic terms, Qur’anic notions, Qur’anic thoughts and 

even valuable points and conclusions the Prophet (PBUH) made 

through pondering upon this Holy Book.  

Keywords: Qur’an, Hadith, Surah Al-Rahman, Paradise 

وعلىُُملسو هيلع هللا ىلصنبياءُواملرسلني،ُحممدشرفُاألأهللُربُالعاملني،ُوالصالةُوالسالمُعلىُُاحلمدُ 
وصحبهآ ُكثيُ وسلمُتسليمُ  لُه بعد:أُا،ا احلكيم،قدُفمُا الّشريفةُُووردتُاألحاديثحفلتُآيُالذّكُر

ِحسابا ،للمّتقنيَُجزابوصفُاجلّنةُوماأعّدهُاهللُفيها ِمْنَُربَِّكَُعطاءُ  اُللمؤمننيُوحثّاُهلمُعلىُترغيبءُ 
ُكّلُماُ الطّاعاتُوحتّملُمشاّقُالعبادة،ُذلكُأّنُاإلنسانُإذاُعلمُأّنُاهللُقدُأعّدُلهُداراُفيها

،وتلّذُاألعنيُوَُتشتهيهُاألنفسُ ادقةُ يُأنُيكونُمنُتوّلدتُعندهُالّرغبةُالصُِّرْضواٌنُِمَنُاللَِّهَُأْكبَ ر 
بتني،ُومنُومنُالّذاكرينُومنُاملخسعىُهلاُسعيهافكانُمنُاملّتقني،ومنُاحملسنني،أهلُهذهُاجلّنةُُو

ممّاذينَُيْدع وَنَُرب َّه ْمَُخْوفا َوَطَمعا ،املنيبنيُالُّ ومنُاألّوابنياملنفقني، عبادُه يُالطّاعةُرّغبُاُطرفُا ُهللُبُه

                                                           

ُأستاذُمساعد،ُقسمُاللغةُالعربيةُوآداهبا،ُاجلامعةُالوطنيةُللغاتُاحلديثة،ُإسالمُآباد،ُباكستان* 
 **ُأستاذُمساعد،ُقسمُاللغةُالعربيةُوآداهبا،ُاجلامعةُالوطنيةُللغاتُاحلديثة،ُإسالمُآباد،ُباكستان
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ُبذكرُاآلياتُواألحاديثُالواردةُ يُوصفُاجلّنةُونعيمهاُوماُأعّدهُاهللُفيهاُألهلُطاعته.
عةُهُاملتنوُِّساليبأالتشريعُاإلسالمي،ُولهُُنُالكرميُاملصدرُاألولُمنُمصادرُِآالقُرُيعدُ ُو

ُكالرتبيةُبالقصصُالقرآين،ُ نة،ُوكذلكُأسلوبُمثال،ُواملوعظةُاحلسوضربُاأل يُالرتبيةُوالتعليم؛
آنُالكرميُهذاُوالدنا،ُفعندماُيذكرُالقُرأهاُ يُتربيةُساليبُنستعملُ الرتغيبُوالرتهيب،ُوهذهُاأل

نُسببُأجتنابُنواهيه،ُُواجيالُعلىُطاعتهُُونُيريبُاألألسببُمهم،ُوهوُُمناُيذكرُ إاألسلوبُف
نُمييزُأُنُاهللُسبحانهُوتعاىلُيريدُ أهوالُيومُالقيامةُ يُالبداية،ُوبعدهاُذكرُاجلنة،ُهوُأُذكرُِ

ُالفارقُاهلائلُبنيُمنازلُاجملرمنيُومراتبُاملتقني.
يبتعدواُعنُُحىتهوالُيومُالقيامة،ُفهذاُاألسلوبُترهيبُللعبادُأفعندماُيذكرُالقرآنُ

وتعاىل،لكنُدهمُعنُاهللبعُِيُ ماُوعنُكلُِّاملعاصيُوالذنوب، طاعوهُأقنيُوالذينُملتَّاُربشَُّبعدهاُسبحانُه
نُمَُأنُبُالعبادغُِّيُ لااُرائعُ ووصفهاُهلمُوصفُ هم،تنتظرُ ُنُهناكُجنةُ أبياتُالتحذير،آيةُمنُآ يُكلُ

العقلُعنُزُ يعجَُافُ وصنهُسيفوزُهبذهُاجلنةُاليتُوصفهاإفجتنابُاحملرمات،اطاعهُبأداءُالفرائضُُوأ
ونُطوالُفرتةُحياته،ُفإنُسلون،ُويتنافسُعليهاُاملتنافُِبأنُيعملُهلاُالعامُُِهناُجديرةٌُإله،ُوهلذاُفختيُ 

ُاحثُوخامتة:ُوثالثةُمبمتهيدالبحثُعلىُُملُ تمنُاهللُتعاىل.يشُاخلوفُ ُواألصلُلدخولُاجلنةُه
خلقُ،ُاجلنةُتعريفُذكرتُ يُهذاُاملبحثُعنوصفُاجلنةُ يُالقرآنُالكرمي:ُُالمبحث األول:ف

ُهلُاجلنة،ُوأدرجاتُاجلنة،ُأهنارُاجلنةُ،اجلنة
ُةُالرمحن.فضلُومميزاتُسوُر،ُأسبابُنزولتكلمتُعنُ:ُسورةُالرمحنُ يُالقرآن:ُالمبحث الثاني

ُنة.ياتُوصفُاجلآتفسيُحتدثتُعنُُ،ناجلنةُ يُسورةُالرمحُات:ُصفالمبحث الثالث
 الـمبحث األول: أوصاف الجنة في القرآن الكريم

واجلنة:ُُ،منُسالحُبهُةُبالضم:ُماُاسترتتَُنَّواجلُ ُةنَّ:ُاجلَُلغةُ أوال: تعريف الجنة لغة واصطالًحا: 
ُوُ،اتان،ُومنهُاجلنَّنة:ُالبستواجلَُُ،أي:ُاسترتُبسرتةُ؛ةنَّبُ ُيقال:ُاستجنَُُّ،رتة،ُواجلمعُاجلننالسُ 

 :3ُ.قالُزهي2﴾َأْْجَِعنيََُُوالنَّاسُُِاجْلِنَّةُُِِمنَُومنهُقولهُتعاىل:ُ﴿ ،1العربُتسميُالنخيلُجنةُ 
4ُاقُ حُ ة ُسُ جنَُّيتسقُمنُالنواضحُُُُِلةُ قتَّمُ ُيَبُْرُْعيينُ يُغَُُكأنَُّ

جُِ"واجلنة:ُ ختصيص،ُويقالُللنخلُوغيهااحلديقةُذاتُالشجرُوالنخل،ُوْجعهُا ُوقالُُ،نان،ُوفيهُا
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ُ،كنُفيهاُذلكوعنب،ُفإنُملُيُةُ يُكالمُالعربُإالُوفيهاُخنلأبوُعليُ يُالتذكرة:ُالُتكونُاجلنَّ
ُ.5"فهيُحديقةُوليستُبنةُ،وكانتُذاتُشجر

هنرُيطردُ،اهللُألوليائهُيومُالقيامةُهيُدارُالكرامةُاليتُأعدَُّ"ا: الجنة اصطالحً  ُ،وغرفةُخاليةُ،فيهُا
مثمرة ُ،نُمسعتوالأذ،العنيُرأتاألعنيُمماتشتهيُاألنفسُوتلذُ فيهاماُوبلُ،6حسناءوزوجة،وشجرُة

ُ.8"ىسدرةُاملنتهاجلنةُهيُدارالثوابُملنُأطاعُاهللُوموضعهاعند"وقيل:.7"علىُقلبُبشرخطُروال
ةُوالنارُنُاجلن"إ:ُابنُأيبُالعزُاحلنفيُ يُشرحُالعقيدةُالطحاويةُلاق :ثانيا: خلق الجنة

نُفمَُُ،وخلقُهلماُأهالُ ُ،فإنُاهللُتعاىلُخلقُاجلنةُقبلُاخللقُ،يدانِبَُتُُاُوالأبدُ ُتفنيانُُِالُ،خملوقتانُِ
منه...  .9"لهُقلُِخُ ُإىلُماُوصائرٌُُ،غُلهِرُاُقدُفُ مَُيعملُلُُِوكلُ ُشاءُمنهمُإىلُاجلنةُفضالُ 

ُالنيبُ ُإخبار  هُالسالمُأنهُرأىُاجلنةُليلةُاإلسراء،ُوأخربُعليُملسو هيلع هللا ىلصوالدليلُعلىُأهنماُخملوقتاِنُبعد 
َُجنَّة ُ ُاْلم ْنتَ َهىُ*ُِعْنَدَها ُِسْدَرِة أنهُرأىُسدرةُاملنتهىُ يُالسماءُالسادسة،ُوقالُتعاىل:ُ﴿ِعْنَد

ُأنُجنةُاملأوىُهيُالسماءُالسادسة،ُوقدُأخربُاهللُعزُوجلُأهناُاجلنةُاليت10ُاْلَمْأَوى﴾ ،ُفصحَّ
َُكان واُيَ ْعَمل وَن﴾يدخل هاُاملؤمنونُ ُِبَا ُاْلَمْأَوىُن  ز ال   .11.12يومُالقيامة،ُقالُتعاىل:ُ﴿فَ َله ْمَُجنَّات 

ُاْسك نُُْآَدمُ ُاَويَُ﴿آدمُعليهُالسالم:ُقالُتعاىل:ُُهاُعلىُخلقُاجلنةُقصةُ األدلةُوأصرحُُِومنُأوضحُِ
 .13﴾الظَّاِلِمنيَُُِمنََُُتك ونَاف َُُالشََّجَرةََُُهِذهُُِتَ ْقَربَاَُواَلُُِشْئت َماَُحْيثُ ُِمنَُُْفك اَلُُاجْلَنَّةََُُوَزْوج كَُُأَْنتَُ

ه َماُيَ ْنزِعُ ُاجْلَنَّةُُِنَُمُُِأَبَ َوْيك مَُُْأْخرَجََُُكَماُالشَّْيطَانُ ُيَ ْفِتنَ نَّك مُ ُاَلُُآَدمََُُبيِنُُيَاوقالُتعاىل:ُ﴿ ُلَِباَسه َماَُعن ْ
ِيَ ه َما ُأ ِعدَّتُْ.وقولهُتعاىلُعنُاجلنة:ُ﴿14﴾تَ َرْونَ ه مُُْاَلَُُحْيثُ ُِمنَُُْوَقِبيل هُ ُه وَُُيَ رَاك مُُِْإنَّهُ َُسْوآِِتَِماُِلي 
ُتعاىل:.15﴾لِْلم تَِّقنيَُ ُقوله ُ ي ُاآل16﴾َور س ِلهُُِبِاللَّهُُِآَمن واُلِلَِّذينَُُأ ِعدَّتُْ﴿وكذلك ُهذه ياتُ.و ي
قونهُلذينُيتَّهاُلعدَُّأنهُأُو،موجودةوأهنا،نُاهللُسبحانهُوتعاىلُقدُخلقُاجلنةأواضحةُعلىُُدالالتٌُ

ُقالت:ُنه.وُْوخيشَُ ُاملؤمنني، ُأم ُعائشة ُطُ فقلتُ ُصيب،و يُِّتُ وعن ُعصفوَبُ: ُعصافيُُله ُمن ور
ُأهالُ ُالُتدرينَُوَُأَُ)):ملسو هيلع هللا ىلصاجلنة،فقالُرسولُاهلل هلذهُُوُأنُاهللُخلقُاجلنةُوخلقُالنار،ُفخلقُهلذه

ُالُيتجزَّأُ تعدُ  :ثالثا: أنهار الجنة .17((أهالُ  ُجزء ا ُاجلنة ُاهللُسبحاُ،منهاُأهنار نهُوقدُوصفها
للتمتعُبأهنارها ت رغِّبُالناسُ يُالتقر بُإىلُاهللُودخولُاجلنُة وْجيلُة ُرائعةُ  وهنالكُُ،وتعاىلُبأوصاف 

ففيُالقرآنُ.وكذلكُذكرتُ يُأحاديَثُ يُالسنةُالنبويةُ،أنواعُمنُاألهنارُاليتُذكرهاُالقرآنُالكرمي
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ُيَ تَ َغي َّرُُْملََُُْلَبُ ُِمنَُُْوأَنْ َهارٌُُآِسنُ َُغْيَُُِماءُ ُِمنُُْأَنْ َهارٌُُِفيَهاُاْلم ت َّق ونَُُو ِعدَُُيِتُالَُّاجْلَنَّةَُُِمَثلُ ﴿ُ:قالُتعاىل
ةُ ََُخْرُ ُِمنَُُْوأَنْ َهارٌُُطَْعم هُ  وقبلُالَبْدءُ يُأوصافُوأنواعُ.18﴾م َصفًّىَُعَسلُ ُِمنَُُْوأَنْ َهارٌُُلِلشَّارِِبنيََُُلذَّ

ُْجيلة،ُفقالاألهنارُاجلنةُفقدُعربُابنُ  ُ:القيمُعنهاُبعبارتُذاتُمعان 
ُكهاُعنُالفيضانُِسُِمم ُُْسبحانَُُُتُرَُجَُُخدودُ أُأهنارهاُ يُغيُِ

ُمنُنقصانُُِللنهرُُِوماُرةُ  جَُ مفجُْ  اُُوهمُجتريُكماُشاُؤمنُحتتُِ
ُمنُاأللبانُُِمثُأهنارٌُُ  رٌُ  مثَُخَُُْىُمثُماءٌُمصفًُُّعسلٌُ
ُجمتمعانُُِ يُاللفظُِلكنُمهاُُُُكهذهُُُِتلكُاملوادُ ُماُواهللُِ

19ُقامُباألذهانُُِشرتاكٌُاوهوُُُُتشابهُ ُسيُ يَُهماُهذاُوبينَُ
ُُ.أهناُجتريُ يُغيُأخدودُ-20كماُقالُمسروقُُ-فهناُقدُوصفُاألهناَرُ

هنرُُ-للبُهنرُاُ-أنُهناكُأربعةُأهنار:ُ)هنرُاملاءُُ،وكماُ يُالقصيدةُالنونيةُ،تدلُاآليةُالكرمية
ُكلُُِّعنُونفىُ،وقدُذكرُسبحانهُهذهُاألجناَسُاألربعةُ يُاآليةُالكرميةُ،هنرُالعسل(ُ-اخلمرُ
ُ:ُالدنياُ يُلهُضُ تعرُُِاليتُاآلفةَُُمنهاُواحد
ُ.فآفةُاملاءُأنُيأَسنُويأجنُمنُطولُمكثه .1
ُطعمهُإىلُاحلموضةُوأنُيصيُقارص ا .2 ُ.آفةُاللبُالذيُيتغيَّ
ُكراهة ُمذاِقهاُوت ذِهبُالعقل .3 ُُ.آفةُاخلمر
ُ.21العسلُعدمُتصفيِتهوآفةُ .4

ُأهنارُاجلنة ُلىُمعىن:ُلكنُ يُكلُموضعُتدلُعُ،لقدُتكرَّرُ يُالقرآنُالكرميُ يُعدَّةُمواضعُذكر 
ُ،22﴾اأْلَنْ َهارُ ُحَتِْتَهاُِمنُُِْريجتََُُْجنَّاتُ ُهَل مَُُْأنَُُّالصَّاحِلَاتَُُِوَعِمل واُآَمن واُالَِّذينََُُوَبشِّرُِ﴿:ُاملوضعُاألول

ُ.23داللةُعلىُأنُوجودُاألهنارُحقيقةففيُهذاُاملوضعُ
اَُهاِفيَُخاِلِدينَُُاأْلَنْ َهارُ ُحَتْتَ َهاُجَتِْريَُجنَّاتُ ُهَل مَُُْوَأَعدَُّ﴿ُ:املوضعُالثاين وهذاُاملوضعُداللةُُ،24﴾أََبد 

ُ.25علىُأهناُأهناٌرُجاريةُالُواقفة
ُو يُهذاُاملوضعُُ،26﴾نْ َهارُ اأْلَُُحَتِْتِهمُ ُِمنُُْجَتْرِيُِغلُ ُِمنُُْص د ورِِهمُُْ يَُُماَُونَ َزْعَنا﴿:ُاملوضعُالثالث

ُ.27داللةُعلىُأهناُجتريُحتتُغرفهمُوقصورهم
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 واآلن أذكر أنهار الجنة: • 
َناكَُُِإنَّا﴿ُ:يقولُسبحانهُوتعاىل .)هنرُالكوثر(ُاألول: َُرِضَيُاللَّه ُ.28﴾اْلَكْوثَ رََُُأْعطَي ْ َعْنُاْبِنَُعبَّاس 

ه َماُأَنَّه ُقَاَلُ يُ ُالَِّذيَُأْعطَاه ُاللَّه ُِإيَّاه ُقَاَلُأَب وُِبْشر ُق  ْلتُ َعن ْ ر  ُاْلَكْوثَِرُه َوُاخْلَي ْ ُِلَسِعيِدُْبِنُج بَ ْي ُفَِإنَّ
نَ َهٌرُ يُاجْلَنَِّةُفَ َقاَلَُسِعيٌدُالن ََّهر ُالَِّذيُ يُاجْلَنَِّةُِمْنُاخلَْْيُِالَِّذي اللَُّالنَّاَسُيَ ْزع م وَنُأَنَّهُ  ِإيَّاهُ َأْعطَاهُ  ُ.29هُ 

ُارقُ الشهداءُعلىُب)):ُملسو هيلع هللا ىلصقال:ُقالُرسولُاهللُُمارضيُاهللُعنهُعنُابنُعباس :هنرُبارقُ:الثاني
وأهنارُاجلنةُليسُ.30((اببابُاجلنة،ُ يُقبةُخضراء،ُخيرجُعليهمُرزقهمُمنُاجلنةُبكرة ُوعشيًُّهنرُ 

القصورُمماُوجريانُاألهنارُمنُحتتُغرفُاجلنةُُوُ،بينهاُوبنيُأهنارُالدنياُتشابٌهُإالُ يُاالسمُفقط
وهبجةُ  ْجاالُ  النعيمألنُاهللُوعدُاملتَّقُ؛وهيُحاصلةُومتحقِّقةُلعبادُاهللُاملؤمننيُ،يزيدهُا ُ.31نيُهبذُا

ُاجلَُْ :)هنرُالبَ ْيَذخُأوُالبَ ْيَدح(ُالثالث: َُدَخْلت  َُكَأينِّ نََّة،َُفَجاَءْتُاْمَرأٌَةُفَ َقاَلْت:ُيَاَُرس وَلُاللَِّه،َُرأَْيت 
،َُوفُ  ،ُفَِإَذاَُقْدُِجيَءُِبف اَلِنُْبِنُف اَلن  ُهِبَاَُوْجَبة ،ُاْرجَتَّْتُهَلَاُاجْلَنَّة ،ُفَ َنَظْرت  ،َُفَسِمْعت  اَلِنُْبِنُف اَلن 

ْتُاثْ يَنَُْعَشَرُ َُعدَّ ُاللَِّهَُحىتَّ َُوَقْدُبَ َعَثَُرس ول  َك،ُقَاَلْت:َُفِجيَءُهِبِْمَُعَلْيِهْمَُسرِيَّة ُقَ ْبَلَُذلُُِملسو هيلع هللا ىلصَرج ال 
ُاْلبَ ْيذِخ،ُ ُأَْوَداج ه ْمَُقاَلْت:َُفِقيَل:ُاْذَهب واُهِبِْمُِإىَلُنَ ْهِر ُقَاَل:ُِإىَلُنَ َهِرُُ-ثَِياٌبُط ْلٌس،َُتْشخ ب  أَْو

َلَةُاْلَبْدِر.َُقاَلتُْقَاَل:ُفَ غ ِمس ُوُ-اْلبَ ْيَدِحُ َُكاْلَقَمِرُلَي ْ و ج وه ه ْم ُِمْنُاُِفيِه،َُفَخَرج واُِمْنهُ  أَتَ ْواُِبَكرَاِسيَّ :ُمث َُّ
َها،َُوأ ِتَُِبَصْحَفة ُ ُفَ َقَعد واَُعَلي ْ َُكِلَمة ََُنِْوَهاُُ-َذَهب  َها،َُفَماُي  َقلِّب ونَ َهاُِفيَهاُب ْسَرةٌُُ-أَْو ،ُفََأَكل واُِمن ْ

، َُأَكل واُِمْنُفَاِكَهة َُماُأَرَاد واُِلِشق  ُ.32ِإالَّ
إىلُالسدرة،ُفإذاُأربعةُُعتُ فُِرُ )):ُملسو هيلع هللا ىلصقالُرسولُاهللُ :)النهرانُالظاهرانُوالنهرانُالباطنان(ُالرابع:

الظاهران،ُ الباطنان،ُفنهرانُ يفأهنار:ُهنرانُظاهرانُوهنرانُباطنان،ُفأمُا اجلنة،ُُالنيلُوالفرات،ُوأمُا
لذيُفيهُاللبُاُ:ُقدحُفيهُلب،ُوقدحُفيهُعسل،ُوقدحُفيهَُخر،ُفأخذتُ بثالثةُأقداحُ ُيتُ تُِفأُ 

ُ.33((تكبت،ُفقيلُيل:ُأصبتُالفطرة،ُأنتُوأمَُّفشرُِ
 تساعدهُُ،يعملُاإلنسانُ يُاحلياةُالدنياُمنُأجِلُاحلصولُعلىُمنافَعُقليلةُ ُ:درجاتُاجلنةُرابعا:

ُكانُاإلنسانُغنيًّاُنتيجَةُهذهُاملنافعُ،علىُاالستمرارُ يُاحلياة ُِباُصحص ل ُعليهُفإهناُمقارنةُ ُ،ومهما
منُُألنُاإلنسانُ يُاجلنةُصحصلُعلىُالدرجاتُالعاليةُ؛املؤمنونُ يُاجلنةُودرجاِتاُالُتعدُشيئ ا

الدرجاتُحسبُالعملُالصاحل،خاللُالعباداتُوالطاعات العملُالصاحل،وهذُه ُُ،وتعتمدُعلىُقوُة
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ُ.34﴾يَ ْعَمل ونََُُعمَّاُِبَغاِفلُ َُرب كََُُوَماَُعِمل واُممَّاَُدَرَجاتٌُُلُ َوِلكُ ﴿
ُهذهُاآليةُالكرميةُعلىُأنُ يبلغهُُ،نُعملهمُومراتبَُُلكلُعاملُ يُطاعةُاهللُأوُمعصيتهُمنازلَُتدل 

العاليةُمنُُألنُاإلنسانُصحصلُعلىُالدرجاتُ؛اُفشروإنُشرًُّ،اهللُإياها،ُويثيبهُهبا،ُإنُخي اُفخي
ُكث  َرتُطاعاتهُزادتُدرجات هُ يُاجلنان.ُ،خاللُالعباداتُوالطاعات ُفكلما

رُ ُاْلم ْؤِمِننيَُُِمنَُُاْلَقاِعد ونََُُيْسَتِويُاَلُ﴿ُ:قالُتعاىل ُاللَّهَُُِسِبيلُُِ يَُُجاِهد ونََُواْلمُ ُالضََّررُُِأ ويلَُُغي ْ
ُاللَّهُ َُوَعدَُُوَك الًَُُّدَرَجةُ ُاْلَقاِعِدينََُُلىعََُُوأَنْ ف ِسِهمُُْبَِأْمَواهلِِمُُْاْلم َجاِهِدينَُُاللَّهُ َُفضَّلََُُوأَنْ ف ِسِهمُُْبَِأْمَواهلِِمُْ
ُاللَّهُ ُوََكانََُُوَرمْحَةُ َُوَمْغِفَرةُ ُِمْنهُ َُدَرَجاتُ ُ*َُعِظيم اَُأْجر اُاْلَقاِعِدينََُُعَلىُاْلم َجاِهِدينَُُاللَّهُ َُوَفضَّلَُُاحلْ ْسىَنُ
ألنُُ؛فهذهُاآليةُتشيُإىلُأنُأصحابُالضررُمنُاملؤمننيُي ساَوونُباجملاهدينُ،35﴾َرِحيم اَُغف ور ا

كماُتشيُاآليةُإىلُأنُاجملاهدينُ يُسبيلُاهللُهلمُدرجاتُ يُغرفُُُ،العذرُأقعدهمُعنُالقتال
ُ.36وحلولُالرمحةُوالرضوانُعليهمُتكرمي اُهلمُ،وهلمُمغفرةُمنُالذنوبُ،اجلنانُالعالية

ُفقال:ُُ،وقدُذكرُابنُالقيمُ يُهذهُقصيدتهُالرائعةُدرجاتُاجلنة
اُمائٌةُوماُبنيُاثنتَ ْي ُ ُ ِنُفذاكُ يُالتحقيِقُللحسبانُُُِدرجاِت 

ُالصادِقُالربهانُُُِِمثل ُالذيُبنيُالسماِءُوبنَيَُه ُ ُِذيُاألرِضُقول 
َُمْس ُلكنَُّعالَيهاُهوُالفُر ُ قوٌفُبعرِشُاخلالِقُالرمحنُُُِدوس 

ُكاُ ُنتُقبَّة ُمنُأحسِنُالبنيانُُُِوسَطُاجلناِنُوع ْلَوهاُفلذاك
ُاألهناِرُفال ُ ُسائر  37ُ منبوع ُمنهُنازٌلُبنانُُُِمنهُتفجَّر 

ُ.38﴾اْلع َلىُاتُ الدََّرجَُُهَل مُ ُفَأ ولَِئكَُُالصَّاحِلَاتَُُِعِملََُُقدُُْم ْؤِمن اُيَْأتِهَُُِوَمنُْ﴿قالُتعاىل:ُ
ُ،ظيم اواجلنةُدرجاتُمتفاضلةُتفاضال ُع"فقدُقال:ُُ، ومنُالذينُوضَّحواُهذهُاملسألةُابنُتيمية

ُ.39وأولياءُاهللُاملؤمنونُاملتقونُ يُتلكُالدرجاتُحبسبُإمياهنمُوتقواهم
ُاهللُسبحانهُأنُأهلُاآلخرةُيتفاضلونُفيهاُأكثرُمماُيتفاَضلُالناسُ يُا وأنُدرجاِتاُُ،دنيالفبنيَّ

ُكتفاضلُسائرُعبادهُاملؤمننيُ،أكربُمنُدرجاتُالدنيا ُتفاضلُأنبيائهُعليهمُالسالم ُ،40وقدُبنيَّ
ُ.41﴾َدَرَجاتُ ُبَ ْعَضه مُُْعََُوَرفَُُاللَّهُ َُكلَّمََُُمنُُِْمن ْه مُُْبَ ْعضُ َُعَلىُبَ ْعَضه مَُُْفضَّْلَناُالر س لُ ُتِْلكَُ﴿

رضيُاهللُعنهُعنُرسول اهللُ ُ،))إنُ يُاجلنةُمائةَُدرجةُ قال:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُعنُأيبُهريرُة ُُللمجاهدينُأعدهُا
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واألرضبنيُالدرجتنيُكما، يُسبيله الفردوسفإذا،بنيُالسماُء ُ،اجلنةفهوُأوسطُُ،سألتمُاهللُفاسألوُه
ْرقَاةواملرادُباملائةُهنُاُ.42ومنهُتفجَّر ُأهنارُاجلنة((،وفوَقهُالعرشُ وهوأعلىُاجلنة،

 
ُ،الكثرةُبالدرجاتُامل

ُحبسبُأعماهلمُمنُالطاعاتُ؛واملرادُبالدرجاتُاملراتبُالعالية ُ.43أيُإنُهلمُدرجات 
فهناكُُ،مالمتساوينُ يُاألعوذلكُألنُعباداهللُغيُ ؛سبقُأنُاجلنةُدرجاتٌُويتَِّضحُلنامنُخاللُما
هناكَُمنُيريدُُوُ،وهذاُيعتربُأقلُدرجةُ يُدخولُاجلنةُ،منُأهلُاجلنةوهُو،َمنُيؤديُالفرائضُفقط

ُُ.نُذلكُحسبُعملهألُ؛وهناُتكثرُدرجاتهُ يُاجلنةُ،في طبِّقُالسننُكقيامُالليلُ،لزيادةُ يُاجلنةا
،ُيَ ْعيِنُِلَصاِحِبُاْلق ْرآِن،:ُاق ْرَُملسو هيلع هللا ىلصْبِنَُعْمر و،َُعِنُالنَّيبَُُِّعْنَُعْبِدُاهللُِ ُك ْنتََُقاَل:ُي  َقال  َُكَما  أَُْواْرَتِقَُوَرتِّْل

هِبَاُ نْ َيا،ُفَِإنََُّمْنزِلََتَكُِعْنَدُآِخِرُآيَة ُتَ ْقرَأُ   إذ اُالزيادةُتتوقَّفُعلىُفعلُالعبدُللطاعة.ُ؛44ت  َرتِّل ُ يُالد 
درجات إىلُأنُاجلنُة إشارُة ُاعُاجلنات.وهناكُأفضلُأنُوُ،و يُآياتُالقرآنُالكرميُواألحاديثُالنبويُة

ُرُ كُ الفجرُ يُْجاعة،ُمثُجلسُيُذُىُصالةَُنُصلَّمظعون،ُمَُُبنَُُياُعثمانُ )):ُملسو هيلع هللا ىلصقالُرسولُاهللُ
ُكلُ ُعَُحىتُتطلُ  ُرُالفُرضُْدرجتنيُكحُ ُالشمسُكانُلهُ يُالفردوسُسبعونُدرجة ،

 
رُضمَُّسُاجلوادُامل

ُكانُلهُ يُجناتُعدنُ سبعنيُسنة ،ُومَُ ماُُدُ عَُْخسونُدرجة ،ُب ُ ُنُصلىُصالةُالظهرُ يُْجاعة
 .45((رَُخسونُسنةُ ضمَُّمُ  الُاجلوادُِالفرسُُرُِضُْبنيُكلُدرجتنيُكحُ 

َُرِضَيُاللَّه َُعْنه ،َُعِنُالنَّيبُِّ َُأهُْ»،ُقَاَل:ُملسو هيلع هللا ىلصَعْنَُأيبَُسِعيد ُاخل ْدرِيِّ َلُاجلَنَِّةُيَ تَ رَاَءْوَنَُأْهَلُالغ َرِفُِإنَّ
ُالَغاِبَرُ يُاأل ف ِق،ُِمنَُ ُالَكوَْكَبُالد رِّيَّ ُيَ تَ َراَءْوَن َُكَما ُفَ ْوِقِهْم، شُُِْمْن

َ
َُماُامل ُلِتَ َفاض ِل ْغِرِب،

َ
ُامل َُأِو ِرِق

نَ ه مُْ ل غ َهاَُغي ْر ه ْم،ُقَاَل:ُ«ُبَ ي ْ يَ ب ْ ُاألَْنِبَياِءُالَُ بَ َلىَُوالَِّذيُنَ ْفِسيُبَِيِدِه،ُ»قَال واُيَاَُرس وَلُاللَِّهُتِْلَكَُمَنازِل 
ْرَسِلنيَُ

 
ُامل ق وا َُوَصدَّ ُبِاللَِّه ُآَمن وا ُحجر.46«رَِجاٌل ُابن ُذهب ُمعىن47ُُوقد ُ ي ُالقول ُإىل ُاهلل رمحه

الدرجاتُالعالُُأهلحىتُإنُ،)يرتاءون(ُأنُأهلُاجلنةُتتفاَوتُمنازهل مُحبسبُدرجاِتمُ يُالفضل
ُكالنجوملياهمَُمنُهُو ُ.48وهوُالنجمُالشديدُاإلضاءةُ،))الد ري((ُ:وقولهُ،أسفلُمنهم

ُوهناكُصفاتُأوُشروطُمتكنُساكَنهاُمنُُ،فهيُالفردوسُاألعلىُ،أماُأفضلُتلكُالدرجات•ُ
َُصاَلِِتِمُُْ يُُه مُُِْذينَُالَُّ*ُاْلم ْؤِمن ونَُُأَف َْلحََُُقدُْ﴿كماُ يُاآليةُالكرمية:ُُُ،بعدُرمحةُاهللُتعاىلُ،إرثِها

ُلِف ر وِجِهمُُْه مَُُْوالَِّذينَُُ*ُونَُفَاِعلُ ُلِلزََّكاةُُِه مَُُْوالَِّذينَُُ*ُم ْعِرض ونَُُاللَّْغوَُُِعنُُِه مَُُْوالَِّذينَُُ*َُخاِشع ونَُ
رُ ُفَِإن َّه مُُْأمَْيَان  ه مَُُْمَلَكتَُُْماُأَوَُُْأْزَواِجِهمَُُْعَلىُِإالَُُّ*َُحاِفظ ونَُ َُذِلكََُُورَاءَُُابْ تَ َغىَُفَمنُُِ*َُمل وِمنيََُُغي ْ
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ُصح َاِفظ ونََُُصَلَواِِتِمَُُْعَلىُه مُُْالَِّذينَُوَُُ*ُرَاع ونََُُوَعْهِدِهمُُْأِلََمانَاِِتِمُُْه مَُُْوالَِّذينَُُ*ُاْلَعاد ونَُُه مُ ُفَأ ولَِئكَُ
 يُهذهُاآليةُالكرميةُبيَّنتُأن49ُ﴾ِفيَهاَخاِلد ونَُُه مُُْاْلِفْرَدْوسَُُيَرِث ونَُُالَِّذينَُ*اْلَوارِث ونَُُه مُ ُأ ولَِئكَُُ*

الفردوَسُاألعلىُهُوسببُإ ُ.50نياهممنُاألعمالُالصاحلُة يُدوماقدَّموا،تقواهمُلرهبمرثُأهلُاجلنُة
ُلنا يُهذُا الفردوسُاألعلىومنُهناتبنيَّ سألُالعب،املطلبُأنُأعلىُدرجاتُاجلنُة دُربَّهُفليسأَْلهُفإذُا

أوُ،صلُإىلُهذهُاملرتبةليوصحتاجُالعبدُاجلهَدُالكثُي،ألنهُأمسىُوأرقىُدرجةُ يُاجلنة؛الفردوَسُاألعلى
 ۔البدمنُرمحةُاهللُبل،دخولُاجلنةُيكفيُمستقالًُّ يومماينبغيُأنُي عَلمُأنُالعملُال،الدرجاتُالعال

 منها:ُُ؛لقدُوصفُالقرآنُالكرميُأصحاَبُاجلنةُبصفات :: أهل الجنةاخامس
ُاْلم تَِّقنيَُُِإنَُّ﴿ُعذابه.قالُتعاىل:منُهمُنُأنفسَُوُُوقُ وي َُُيراقبونُاهللُذينهمُالُوُالمتقون: :أوالً 
َُواأْلَْرضُ ُالسََّمَواتُ َُهاَعْرضُ َُوَجنَّةُ َُربِّك مُُِْمنَُُْمْغِفَرةُ ُِإىَلَُُوَسارِع وا﴿لُتعاىل:ا.وق51﴾َوع ي ونُ َُجنَّاتُ ُ يُ

ُالوقُامنُاهللُتعاىل،بُالقبيحُخوفُ جتنُ أنُالتقوىُهي:كما.52﴾لِْلم تَِّقنيَُُأ ِعدَّتُْ عيُُُواية،وأصلها
ُ.53صيانةُالنفسُعماُتستحقُبهُالعقوبةُيوهه،بطاعةُاهللُعنُعقوبتُُِزالتحرُ :كذلك

َفعُ ُيَ ْومُ َُهَذاُاللَّهُ ُقَالَُ﴿ُقالُتعاىل: الصادقون:ا: ثانيً  ُجَتِْريَُجنَّاتٌُُهَل مُُْمُِْصْدق  هُ ُالصَّاِدِقنيَُُيَ ن ْ
اُِفيَهاَُخاِلِدينَُُاأْلَنْ َهارُ ُحَتِْتَهاُِمنُْ  .54﴾اْلَعِظيمُ ُاْلَفْوزُ َُذِلكََُُعْنهُ َُوَرض واَُعن ْه مُُْاللَّهُ َُرِضيَُُأََبد 

لقيامة،ُشرحُُهمُ يُااُأخربُأنُصدقُالصادقنيُ يُالدنياُينفعُ مَُّتعاىلُلَُمُأنهُعلَُا:ُ"55قالُالرازي
قولهُُوُكيفيةُذلكُالنفع،ُوهوُالثواب،ُوحقيقةُالثوابُأهناُمنفعةُخالصةُدائمةُمقرونةُبالتعظيم،

اُِفيَهاَُخاِلِدينَُ﴿تعاىل:ُ ُ.56إشارةُإىلُدوامُذلكُالنعيمُ﴾أََبد 
  :حاتالذين يعملون الصال -ثالثا: الطائعون 

ُُ.57﴾اأْلَنْ َهارُ ُحَتِْتَهاُِمنُُْرِيجتََُُْجنَّاتُ ُهَل مَُُْأنَُُّالصَّاحِلَاتَُُِوَعِمل واُآَمن واُالَِّذينََُُوَبشِّرُِ:﴿قالُتعاىل
ُكانُ يُالدنياُمنُحيثُاالسمُفقط أماُمنُُ،إنُالذيُصحص ل ُعليهُأصحابُاجلنةُقدُيشبهُما

َُجنَّاتُ ُي ْدِخْلهُ َُرس وَلهُ وَُُاللَّهَُُي ِطعَُُِوَمنُْ﴿ُ:قالُتعاىلُ.فهوُخيتلفُمتام اُ،حيثُاللونُوالشكلُوالطعم
ُ.َمنُيطعُاهللُوالرسولُيدخلهُجناتُالنعيمُ:أيُ؛58﴾اأْلَنْ َهارُ ُحَتِْتَهاُِمنُُْجَتْرِي

فهيُُ،يوهذاُمنُالكرمُاإلهلُ،وقدُوعدُاهللُسبحانهُوتعاىلُالتائبنيُباجلنةُرابًعا: التائبون:
ُكرم اُمنُالباريُ،سبحانهُوتعاىلملنُأرادُالعودةُإىلُاهللُ ُاهللُذنَبه ُ:قالُتعاىلُ،والعبدُالتائبُيغِفر 
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َمنُْ﴿ َمنُرَجعُعنُتركُالصلواتُواتِّباعُ:أي؛59﴾اجْلَنَّةََُُيْدخ ل ونََُُصاحلِ افَأ وَلِئكََُُوَعِملََُُوآَمنَُُتَابَُُِإالَّ
ِسنُعاقبَته،فإنُاهللُيقَبل ُتوبَته،الشهوات ُماُ؛وجيعلهُمنُورثةُجنةُالنعيم،وصح  ُ.قبلهاألنُالتوبةُجتب 

واألبرارُُ،60﴾اف ور اكَُُِمزَاج َهاَُكانََُُكْأسُ ُِمنَُُْيْشَرب ونَُُاأْلَبْ رَارَُُِإنَُّ﴿قالُتعاىلُ:ُ:خامًسا: األبرار
ُُ.وأقربُيُطاعاِتمُإىلُمنُالطائعنيُوالتائبنيُ،همُأعلىُدرجة

ُ.61﴾نَِعيمُ َُوَجنَّتُ َُوَرصْحَانٌُُفَ َرْوحٌُُ*ُاْلم َقرَِّبنيَُُِمنََُُكانَُُِإنُُْفََأمَّا﴿ُ:قالُتعاىلُ:سادًسا: المقربون
ُُاْلَغْيظََُُواْلَكاِظِمنيَُُالضَّرَّاءُِوَُُالسَّرَّاءُُِ يُُي  ْنِفق ونَُُالَِّذينَُ﴿ومنُالصفاتُأيض اُماُجاءُ يُقولهُتعاىل:ُ

بُ َُواللَّهُ ُالنَّاسَُُِعنَُُِواْلَعاِفنيَُ ُاللَّهَُُذََكر واُأَنْ ف َسه مُُْظََلم واَُأوُُْاِحَشةُ فَُُفَ َعل واُِإَذاَُوالَِّذينَُُ*ُاْلم ْحِسِننيَُُصحِ 
ُأ ولَِئكَُُ*ُيَ ْعَلم ونََُُوه مُُْفَ َعل واَُماَُلىعَُُي ِصر واُوملَُُْاللَّهُ ُِإالَُُّالذ ن وبَُُيَ ْغِفرُ َُوَمنُُِْلذ ن وهِبِمُُْفَاْستَ ْغَفر وا

مُُِْمنَُُْمْغِفَرةٌَُُجزَاؤ ه مُْ ُ.62﴾اْلَعاِمِلنيََُُأْجرُ َُونِْعمَُُيَهافَُُِخاِلِدينَُُاأْلَنْ َهارُ ُحَتِْتَهاُِمنُُْجَتِْريَُوَجنَّاتٌَُُرهبِِّ
  .63﴾اْلَمْأَوىُِهيَُُجْلَنَّةَُاَُفِإنَُّ*اهْلََوىَُعنُُِالن َّْفسََُُونَ َهىَُربِّهَُُِمَقامََُُخافََُُمنَُُْوأَمَّا﴿ُ:وقالُتعاىل

ُكثيوهذاُ يُ ُ،وافقةُالسنةعلىُم،وعملُخالصُهلل،وتقوى،إميانمقدارهُعلىُثالثُقواعد:،القرآن
دارتُبُ،اخللقأهلُالبشرىُدونُمنُعداهمُمنُسائرُفأهلُهذهُاألصولُالثالثةُهمُ شاراتُعليهُا

ُ يُأصلني:.64القرآنُوالسنة جيتمعُدهاوض،وإحساٌنُإىلُخلقه،إخالٌصُ يُطاعةُاهللوهيُجتتمع 
الربُتباركُوتع،وترجعُإىلُخصلةُواحدة،اؤ ونُومينعونُاملاعون يُالذينُيُر ُ،اىلُ يُحمابِّهوهيُموافقُة

فاصيلُهذاُاألعمالُاليتُهيُتأما.ملسو هيلع هللا ىلصالُبتحقيقُالقدوةُظاهر اُوباطن ابرسولُاهللطريقُإىلُذلكُإوال
إالُاهللُ،فهيُبضعُوسبعونُشعبةُ،األصل قولُالُإلُه إماطةُاألذىُعنُالطريُ،أعالهُا ُ.65قوأدناهُا

ُوكذلكُ يُسورةُاملؤمنونُأيض اُهناكُصفاتُالذينُتكونُهلمُاجلنةُوخاصةُالفردوسُاألعلى:ُ
 ُ.الذينُهمُ يُصالِتمُخاشعونُ-

 ُ.الذينُهمُعنُاللغِوُمعرضونُ-

 ُ.الذينُهمُللزكاةُفاعلونُ-

 ُ.الذينُلفروجهمُحافظونُ-

 ُ.راعونالذينُهمُألماناِتمُوعهدهمُُ-

 ُ.الذينُهمُعلىُصالِتمُصحافظونُ-
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ُالعرضُاملوجزُتعرَّْفناُعلىُأهلُاجلنةُوصفاِتم ُ،بالذِّكرُوالذينُخصَّهمُالقرآنُالكرميُ،و يُهذا
ُُ.عسىُاهللُأنُجيعلناُوإياكمُممنُتنطبقُعليهمُهذهُالصفات

 (سبب نزول سورة الرحمن) القرآنياإلطار في سورة الرحمن  مبحث الثاني:ـال
ُخاصًّاُهبا  ُ.وسوفُن فصِّلُاآلنُسببُنزولُسورةُالرمحنُ،إنُلكلُسورة ُسبَبُنزول 

ُلِلرَّمْحَنُُِاْسج د واُهَل مُ ُِقيلََُُوِإَذا﴿ُ:فقيلُإنُسببُنزولُهذهُالسورةُهوُقولُاملشركنيُاحملكيُعنهم
فتكونُتسميتهاُباعتبارُإضافِةُسورة ُإىلُُ،66﴾ن  ف ور اَُوَزاَده مُُْتَْأم ر نَاُِلَماُأََنْسج دُ ُالرَّمْحَنُ َُوَماُقَال وا

الرمحنُعلىُمعىنُإثباتُوصِفُالرمحن...ُفردَُّاهللُعلىُاملشركنيُبأنُالرمحنُهوُالذيُعلَّمُالنيبُ
زلتُبسبِبُقولُاملشركنيُ يُإنُهذهُالسورةُن:ُوقيلُ.67وهيُمنُأولُالسورُنزوالُ ُ،القرآنُملسو هيلع هللا ىلص
َا﴿ُ:ملسو هيلع هللا ىلصالنيب ُملسو هيلع هللا ىلصوكانُاالهتمامُبذكرُالذيُي علِّمُالنيبُُ،ي علِّمهُالقرآنُ:أيُ؛68﴾َبَشرٌُُي  َعلِّم هُ ُِإمنَّ

كرُذاَتُيومُُذُرضيُاهللُعنهُووردُأيض اُأنُأباُبكرُالصديقُالقرآَنُأقوىُمنُاالهتمامُبالتعليم.
ُخضراَءُمنُهذهُاخلضرُتأِتُعلىُهبيمةُُ:فقالُ،القيامةُواملوازينُواجلنةُوالنار ُكنت  ُأين وددت 

ُ.70﴾َجنََّتانَُُِربِّهَُُِمَقامََُُخافََُُوِلَمنُْ﴿ُ:فنزلُقولهُتعاىلُ،69أ خَلقُوأينُملُ،تأكلين
 ميزات سورة الرحمنـفضل وم

الرمحننتحدَّثُأوالُ  األحاديثُالضعيفة.ُُمنوفيهاالكثُي، يُفضائلهاوهوُقليلُالذكُر،عنُفضلُسورُة
الرمحنُالُ،وقدُذكرتُ يُالسنةُالنبويةُفضائلُبعضُالسور الفضائلُفضلُسورُة يتُمس ِّيتُومنُهذُه

نُأوهلاُإىلُعليهمُسورةُالرمحنُمفقرأ،علىُأصحابهملسو هيلع هللا ىلصخرجُرسولُاهللقال:فعنُجابُربعروسُالقرآن.
اقُرفقال:))لقد،فسكتوا،آخرها ُك،منكمفكانواُأحسنُمردود ا،علىُاجلنُِّليلَةُاجلنأِت  نتُكلماُأتيت 

بَانَُُِربِّك َماُآاَلءُُِفَِبَأيُِّ﴿على ُ.71فلكُاحلمد((،بشيء ُمنُنعِمكُربَّناُن كذِّبال:قالوا﴾،ت َكذِّ
واآلنُنذكرُمميزاتُهذهُالسورةُالعظيمة،ُفلهاُمميزاتُكثية،ُوالُشكُأنُلكلُشيءُمميزاتُحَباهُ
اهللُهباُدونُغيه،ُوهذاُالكالمُينطبقُعلىُاإلسالم،ُفاإلسالمُفيهُمنُاملميزاتُواخلصائصُماُ

الُيتشابه ُاُجتعلُه األعظمُحممد  وكذلكُفإنُرسولَنُا األديانُاألخرىُ، خصَّهُملسو هيلع هللا ىلصمُع اهللُخبصائصُُقُد
ُكتابهُُإنُاهللالسالم،ُلذلكُفإنُنقول:ُجعلتهُيتميزُعنُغيهُمنُاألنبياءُوالرسلُعليهم قدُخصَّ

خي منُالكتبُالسماوية؛ومنها:الكرميُخبصائصُجعلتُه واإلعجتلفُعنُغيُه والتحدي،ُاحلفظُ، ازُ،
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ُكالمُاهللُسبحانه،ُوالُشكُأنُلكلُسورةُ  نُمُوالشمولية،ُوإنُأهمُخصيصة ُفيهُوأبرزُميزةُأنه
ُهباعنُغيهامنُالسور،وهذاماسنحاولُأنُن بي َِّنهُ يُهذا: وردُعنُقدُفسورهُأشياءُوصفاتُختتص 

ُُ،72وعروسُالقرآنُسورةُالرمحن((ُ،))لكلُشيءُعروس:قال ملسو هيلع هللا ىلصأنُرسولُاهللُُرضيُاهللُعنهُعلي
ُُ.وليسُهوُ يُالتسميةُ يُشيءُ،وهذاُالُيعدوُأنُيكونُثناء ُعلىُهذهُالسورة

ُ.73وأهناُجممعُالنِّعمُواجلمالُوالبهجةُ يُنوعهاُوالكمالُ،ولذلكُيقالُهلاُعروسُالقرآن
 : من مميزات سورة الرحمنو 

اسمُمنُأمساءُاهلل،ُببديعُأسلوهبا،ُوافتتاحهاُالباهرُبامسهُالرمحن،ُوهيُالسورةُالوحيدةُاملفتتحةُ•ُ
 ملُيتقدَّمهُغيه.

بَانُِت َُُربِّك َماُآاَلءُُِفَِبَأيُِّ﴿وكذلكُمنهُالتَّعدادُ يُمقامُاالمتنانُوالتعظيمُقول هُ•ُ إذُتكرَّرتُُ﴾؛َكذِّ
ُ.74هذهُاآليةُ يُسورةُالرمحنُإحدىُوثالثنيُمرة،ُوذلكُأسلوبُعريبُجليل

ِصيهاُونَِعمهُالكثيةُالظاهرةُعلىُالعباد،ُاليتُالُصحُ ُوكذلكُمنُمميزاِتاُتعدادُآالءُاهللُالباهرة•ُ
ُ.عد ،ُ يُمقدمتهاُنعمةُ)تعليمُالقرآن(ُبوصفهُاملنَةُالكربىُعلىُاإلنسان

ُالباهرةُ يُتسييُاألفالك،ُ•ُ ُدالئلُالقدرة ُنَِعمُاهللُالكثية،ُوبعدها ُ يُالبداية تناولِتُالسورة 
ُ.ضُالسريعُلصفحةُالكونُاملنظوروتسخيُالسفنُالكبية،ُوبعدهاُاالستعرا

استخدامُأسلوبُالرتغيبُوالرتهيب؛ُألنُاهللُسبحانهُذكرُأهوالُيومُالقيامة،ُوحتدَّثُسبحانهُ•ُ
عنُحالُاألشقياءُاجملرمني،ُوماُيالقونهُمنُفزع،ُوبعدهاُيذكرُمشهدُالنعيمُللمتقنيُ يُشيءُ

 ني.منُاإلسهابُوالتفصيل؛ُإذُيكونونُ يُاجلنانُمعُاحلورُالع

ُوملحوظ•ُ ُخاص  وإعالمُُ،فهيُإعالنُعام ُ يُساحةُالوجودُالكبيُ؛تعد ُسورةُالرمحنُذاَتُنسق 
تدبيهُللوجودُوماُُو يُ،و يُفيضُنعمائهُ،آالءُاهللُالباهرةُالظاهرةُ يُْجيلُصنعه،ُوإبداعُخلقه

ُكلهاُإىلُوجههُالكرميُ،فيه ُكلهُعلُ،وتوجهُاخلالئق ُعام ُللوجود قلنِيُ)اإلنسُىُالثَّوهيُإشهاٌد
ديهماُحتواجلن(ُاملخاطبنِيُبالسورةُعلىُالسواءُ يُساحةُالوجود،ُعلىُمشهدُمنُكلُموجودُمعُ

ُميلكانُِ ُكانا ُيتكرَّالتكذيبُبآالءُاهلل،ُحتديُ ُإن ُاليتُيُ ا ُمنُنعمه ُكلُنعمة دهاُدُِّعرُعقبُبيان
ُمَُفصُِّويُ  ُكله ُوجيعلُالكون ُكذلك،ضُ عرُِلها، ُاآلخرة ُوساحة ُهلا، ُاإلعالنُتتجلَُّا  يُبناءُُىورنة
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ُكله،ُو يُإيقاعُفواصلها،ُتتجلىُ يُإطالقُالصوتُإىلُأعلى،ُوامتدادُالتصويتُإىلُبعيد،ُُ السورة
ُ.75لعُمنُأخبارماُيأِتُبعدُاملطكماُتتجلىُ يُاملطلعُاملوقظُالذيُيستثيُالرتقبُواالنتظارُلُِ

ُرة،ُماُات؛ُومماُجيليُوضوَحُْجالُهذهُالسُوأكثرُميزةُ يُهذهُالسورةُأهناُْجيلٌةُبتناسقُالكلم•ُ
ُأ ُللنيبروي ُقال ُاملنقري ُعاصم ُبن ُقيس ُ"اتلُ ملسو هيلع هللا ىلصن ُأُ ُعليَُُّ: ُسنزُِمما ُعليه ُفقرأ ُعليك، ورةُل

،ُوأسفلهُوةُ ،ُوإنُعليهُحلالا،ُفقال:ُواهللُإنُلهُلطالوةُ دها،ُفأعادهاُثالثُ ﴾،ُفقال:ُأعُِنُ محَُْ﴿الرَّ
ففيُُ،،ُوأناُأشهدُأنُالُإلهُإالُاهللُوأنكُرسولُاهلل"هذاُبشرٌُر،ُوماُيقولُثمُِق،ُوأعالهُمُ دُِغُْمُ لَُ

ُكلماِتا ُ.76هذهُالروايةُأسلمُقيٌسُبسببُْجالُهذهُالسورةُوطالوِتاُوصياغة
َصى،ُمنهاُالكربىُاملستقرة،ُومنهاُالصغرىُ•ُ و يُهذهُالسورةُذ ِكرتُنَِعمُاهللُاليتُالُت  َعد ُوالُحت 

ُهذهُالنعمُاعرتاف اُهباُوإجالال ُهلاُووفااملتجددةُبتجددُاحلياةُاإلنسان ُكلُإنسانُشكر  ء ُية،ُفعلى
ُ.77حلقُال م نِعم

 صفة الجنة في سورة الرحمن مبحث الثالث:ـال
 تفسير آيات وصف الجنة في سورة الرحمن

 ةُاليتُذكرتُ يمي يُهذاُاملبحثُوصفُاجلنةُ يُسورةُالرمحنُوصف اُتفصيليًّاُطبق اُلآلياتُالكُر

بَانُُِبِّك َمارَُُآاَلءُُِفَِبَأيُِّ*َُجنََّتانَُُِربِّهَُُِمَقامََُُخافََُُوِلَمنُْ:﴿قالُتعاىلالقرآنُالكرمي:ُ ُ.78﴾ت َكذِّ
ُُ.فلهُأجرانُ،فيدعهاُ،قالُجماهد:ُهوُالرجلُيهم ُباملعصيةُفيذكرُاهللُعندها•ُ

والقوا يُحتتملُُ،وإمناُذكرُ﴿َجنََّتاِن﴾ُللقوا يُ،وذ ِكرُعنُالفراءُأنهُقال:ُجنتانُأرادُبهُجنة ُواحدةُ 
وقيل:ُإنهُالوقوفُبنيُيَدْيهُ يُساحةُفصِلُالقضاءُيومُ.79الزيادةُوالنقصانُماُالُصحتملُالكالم

ُ.80فأطاعهُبأداءُالفرائضُواجتنابُاحملرماتُ،القيامة
ُُ.بستانانُ:أيُ؛81وجنتان•ُ
بَانَُُِربِّك َماُآاَلءُُِفَِبَأيُِّ﴿•ُ ُُيَديُربِّهُأبإثابِةُأحدكمُالذيُإذاُهمَُّباملعصيةُذكرُقياَمهُبنيُ،﴾ت َكذِّ

ُوهذهُاآليةُتدلُعلىُأمرين:ُُ.82فرتكهاُفأثابهُاهللُبنتني؟
ُلألبرارُاألمر األول: ُأعدَّ ُما ُذكر ُأحوالُالنار ُذكر ُبنيُيَديُربِّهُُ:واملعىنُ،َلمَّا خافُمقاَمه

 إشرافهُواطِّالعهُعليه.ُ:أيُ؛وقيل:ُخافُقياَمُربهُ،فرتكُاملعصيةُ،للحساب
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الُُ،هذهُاآليةُدليٌلُعلىُأنَُمنُقالُلزوِجه:ُإنُملُأكنُمنُأهلُاجلنِةُفأنتُطالقُاألمر الثاني:
ُ.83إنُكانُهمَُّباملعصيةُوتركهاُخوف اُمنُاهللُوحياء ُمنهُ،صحنث

ُيَ ْومَُ﴿ :كماُقالُُ،ومقامهُتعاىلُموقفهُالذيُيقفُفيهُالعبادُواحلسابُ،وذكرُاملقامُاسمُمكان
ُ.85إذُالُملكُيومئذ ُإالُهللُتعاىلُ؛فاإلضافةُلالختصاصُامللكيُ،84﴾اْلَعاَلِمنيَُُِلَربُُِّالنَّاسُ ُيَ ق ومُ 
ُ،فريقنيفإنُاخلطابُللُ،إنُاجلنتنيُنوعان:ُجنةُللخائفُاإلنسي،ُوجنةُللخائفُاجلينُ:وقيل

طاعاتُأوُجنةُلفعلُالُ،أوُلكلُواحدُجنةُلعقيدتهُوأخرىُلعملهُ،لكلُخائفنيُمنكماُ:واملعىن
ُ.86أوُروحانيةُوجسمانيةُ،أوُجنةُيثابُهباُوأخرىُيتفاضلُعليهُ،وأخرىُلرتكُاملعصية

حيثُيكونُلهُُ؛87الدنياُرؤساءُيفعلهُكماُأزواجهُمنزلُواألخرىُمنزلهُاجلنتنيُإحدىوقيل:ُ•ُ
ُ.قصرُوألزواجهُقصر

ُبالتنق لُمنُجهةُإىلُجهةُُقالُالقرطيب:ُإمنا•ُ ُلهُالسرور  ُ.88كانتاُاثنتنِيُلي ضاعف 
ُذهُاآليةُأنُآخرُونفهمُمنُهُ،وهمُيكونونُ يُمرتبةُعاليةُ،إذ اُفإنُهذهُاجلنةُللسابقنيُاملقرَّبني

ُ.89مثُبعدهاُمراتبُوزياداتُثانيةُ،وأولُمراتبُالثوابُاجلنةُ،العذابُجهنم
ُمقاَمهُمنُخاللُتنفيذويتَِّضحُمماُسبقُأنُاهللُ•ُ ُسبحانهُوتعاىلَُلمَّاُأرادُأنُي كرِّمَُمنُخياف 

ازِيهُبنتنيُ،األوامرُأوُتركُماُهنىُاهللُعنه َُوِلَمنُْ:﴿وهذاُماُوردُ يُقولُاهللُعزُوجلُ،فإنهُجي 
ُ.90﴾َجنََّتانَُُِربِّهَُُِمَقامََُُخافَُ

ُ ُآخُر• ُوصف  ُوتعاىلو ي ُسبحانه ُيقول ُالرمحن ُسورة َنانُ َذَواتَا:﴿ ي ُآاَلِءَربِّك َماُفَِبَأيُِّ*أَف ْ
بَانُِ ُأغصانُ؛91﴾ت َكذِّ ُذواتا ُغصن،أي ُْجع ُاألفنان،وأغصان ُت وِرقُألهنا؛وخص ُاليت هي

شتهيُاألنفسُلهُفيهاُماُت:أيُ؛أوُأفنانُْجعُفن،ومنهاُجتتىنُالثمارُ،فمنهاُمتتدُالظالل،وت ثِمر
ُكلُغصنُفيهاُصحتويُ،املالذِّوقيل:ُإهناُذاتُألوانُمتعددةُوفنونُمنُ.92وتلذُاألعني ُوقيلُإن

ُكلُمثرةُنضيجةُُ،وتوصفُبأهناُأغصانُنضرةُحسنةُ.93الفاكهةُعلىُفنُمنُفنون حتملُمن
فنونُُ:يلوق.ميسُبعضهاُبعض اُ،إنُاألفنانُأغصانُالشجرُ:فائقة.قالُعطاءُاخلراساينُوْجاعة

منُالفاكهةُُ،منُاملالذِّ َنان ﴾وأن﴿َذَواتَاُ،كلُغصنُجيمعُفنون ُا ﴿َذَواتَاُۃ:القتادُوقالواسعةُالفناء.أَف ْ
ُ،انأفنٌفُللجنتنيُبأهنماْجعُفَ َننُلونُوص.94سواهابَسَعِتهاوفضلهاومزيتهاُعلىُما:يعينُأَف َْنان ﴾
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ُوالَنُمنُالغصنوهوما،أوُأغصانُلينةُ،والثمارنواعُمنُاألشجارُأوأهناُ يصفُاهللُ وهناُُ.95دقَّ
أنُاجلنةُُ يُهذهُاآليةُالكرمية،ُليعلمُالناسُ،والثمارُوطبيعتهاُسبحانهُوتعاىلُاألغصانُواألشجار

ُوال ُواألغصان ُاألشجار ُعن ُخمتلفٌة ُومثارها ُوأغصاهنا ُاحلياةُوأشجارها ُ ي ُاملوجودة ثمار
ُ يُاجلنةُهناكُاختالفُ يُاألنواعُواألشجارُوالثمارُفيماُبنيُبعضهاُالبعض.الدنيا،وأيض ا

ل:ُىلُاجلنةُمنُخاللُالعيونُاجلاريةُنرىُأنُسبحانهُوتعاىلُيقُووعندماُيصفُاهللُسبحانهُوتعا•ُ
َنانُُِِفيِهَما﴿ بَانَُُِربِّك َماُآاَلءُُِفَِبَأيُُِّ*ُجَتْرِيَانَُُِعي ْ إنُ يُاجلنتنيُعيننِيُجترياِنُباملاءُُ:أيُ؛96﴾ت َكذِّ

ُُ.خاللُتلكُالقصورُواألشجارُ،العذبُالزاللُالصا ي
بَانَُُِربِّك َماُآاَلءُُِفَِبَأيُِّعندماُيذكرُ﴿ أوُُ،وذلكُللتقريرُ،فتكرَّرُهذاُاللفظُبتكرارُالنعيم﴾،ُت َكذِّ

ُ.97التوبيخُواحلثُعلىُالشكرُبالعبادةُوالتوحيدُفيها
ُ،اريةأماُ يُجنةُأصحابُاليمنيُفتكونُالعنيُغيُجُ،كماُأنُ يُجنةُاملقربنيُعيننِيُجتريان•ُ

وأنهُُ،وأنُاجلريُيكونُأقوىُمنُالنضحُ،شجارفمنُاملعلومُأنُاملاءُاجلاريُهوُالذيُيسقيُاأل
ُأفضلُمنُالذيُالُجيري.

ُل.واألخرىُالسلسبيُ،قالُاحلسنُالبصري:ُإنُهاتنيُالعيننيُإحدامهاُيقالُهلاُتسنيم•ُ
ُ.98واألخرىُمنَُخر ُلذَّةُللشاربنيُ،قالُعطية:ُإحدامهاُمنُماء ُغِيُآسن•ُ
ُ،راهباُالكافوروتُ،فإنُحصبامهاُالياقوتُاألمحرُوالزَّبَرجدُاألخضرُ،وأماُالعينانُاللتانُجتريان•ُ

ُ.99وَحافَ ت امهاُالزعفرانُ،وحصاِتاُاملسكُاأَلْذَفر
ُ.100وجنتانُفوارتانُ،فهناكُجنتانُجتريانُباألهنرُ،وهاتانُالعينانُفيَّاضتانُفوَّارتانُباملاءُالعذب•ُ
بذكرُُ،كهلكنهُفصلُبنيُاألغصانُوالعيونُوالفوُاُ،هذاُماُوصفُاهللُبهُاجلنتنِيُاللتنيُذ ِكرتا•ُ

وهوُخضرةُاألشجارُُ،فيذكرُاهللُتعاىلُماُيتمُبهُالنزهةُ،العيننيُاجلاريتنيُعلىُعادةُاملتنعِّمني
ُفسبحانَُمنُيأِتُباآلياتُبأحسنُاملعاينُ يُأبنيُاملباين.ُ،وجريانُاألهنار

ُفَاِكَهةُ ُك لُُِِّمنُُْيِهَمافُِ﴿الرمحنُبعدُذلك:ُُمثُينتقلُقالُسبحانهُوتعاىلُ يُوصفُاجلنةُ يُسورة•ُ
بَانَُُِربِّك َماُآاَلءُُِفَِبَأيُُِّ*َُزْوَجانُِ ذكرُاهللُسبحانهُ يُسورةُالرمحنُسردُأوصافُالنعيمُ.101﴾ت َكذِّ

منهُ،املاديةُللمتقنيُاخلائفنيُمنُاهلل ذكرتُواليتُسوفُُففيُاآلياتُاليتُ،وَمنُتركُاملعاصيُخوف ُا
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ُثواَبُاخلائفنيُ)جنتان( لكنهماُوصفتاُبأهنماُُ،وأهنماُختتلفانُ يُاملرتبةُوالفضيلةُ،نذكرهاُي بنيِّ
ُاهللُ،وأماُ يُهذهُاآليةُ،وأهنماُفوارتانُباملاءُ،خضراوانُ يُاآليةُالسابقة سبحانهُاشتماهَلاُُفقدُبنيَّ

يدلُعلىُأنهُيكونُ يُكلُفاكهةُ يُهذهُاُ،ياتُاحلسانعلىُأنواعُالفواكهُاللذيذةُواخل جلنةُوهذُا
ُ.102زوجانُأوُصنفان:ُحلوُوحامض،ُرطبُويابس،ُأمحرُوأصفر

واحلالوةُ،وآخرُغيُمعروفُ،وهذانُالصنفان:ُصنفُمعروفُمألوف•ُ ُ؛103لكنُه يُمنتهىُاللذُة
اِتاُواُ يُاحلياةُالدنياُوتإكرام اُوجزاء ُوإحسان اُمنُاهللُسبحانهُوتعاىلُلعبادهُالذينُزِهد ركواُملذَّ

ُُ.فجازاهمُهبذهُاجلنةُوهذاُالنعيمُ،احملرَّمةُابتغاَءُمرضاتُاهللُسبحانه
ُأنُجعلُأنواعُالفاكهةُصنفنيُليتفكَّهُ•ُ ُالنعيمُالذيُأنعمُاهللُسبحانهُعلىُعباده ومنُهذا

ذواُبتلكُالفواكهُالكثيةُ،املتَّقون ُُ،104قطوعةُوالُممنوعةأهناُغيُمواليتُوصفهاُسبحانهُبُ،ويتلذَّ
ُعنُمثارُالدنيا ُفإنُالطازجُفيهاُألذ ُطعام اُوأشهىُمأكال .ُ،وهيُختتلف 

يعملونُ:وقيل طرُعلىُوالُخُ،والُأذنُمسعتُ،ومماُالُعنيُرأتُ،أنواعُالثمارُمماُيعملونُوخيُممُا
لكُبيان اُيعينُأنُيبنيُذُ؛قالُابنُعباس:ُليسُ يُالدنياُمماُ يُاآلخرةُإالُاألمساءُ.قلبُبشر

ُ.105عظيم اُوفرق اُبين اُ يُالتفاضل
 الخاتمة

ُيسرُيلُمنُاستكمالُمواضيعُهذاُ ُومما ُوتوفيقه، ُوإعانته ُوفضله، ُكرمه احلمدُهللُعلىُجزيل
ُكلُحبثُالبدُأنُي سِفرُعنُنتيجة،ُفإنينُأذكرُأهمُماُتوصَّلتُإليهُ يُحبثيُ ُكان البحث،ُوَلمَّا

ُكماُيأِت:ُمنُالنتائج،ُوميكنُ ُتلخيصها
 النتائج: 

 متيزتُسورةُالرمحنُِبجموعةُمنُاملميزاتُواخلصائصُلعلُمنُأمهها:ُ•ُ
 .بديعُأسلوهبا،ُوافتتاحهاُالباهرُباسمُمنُأمساءُاهلل،ُوهيُالسورةُالوحيدةُاليتُافت ِتحتُبهُ-1
 تعدادُآالءُاهللُالباهرةُونَِعمهُالكثيةُالظاهرةُعلىُالعباد.ُ-2
تناولتُالسورة ُ يُالبدايةُنَِعمُاهللُالكثية،ُوبعدهاُدالئلُالقدرةُالباهرةُ يُتسييُاألفالكُُ-3

 وتسخيُالسفنُالكبية.ُ
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 وأكثرُميزةُأهناُْجيلةُ يُتناسقُالكلمات.ُُ-4
ُ،إنُأهلُاجلنةُالذينُبيَّنهمُاهللُسبحانهُوتعاىلُ يُالقرآنُالكرميُهمُاملتقونُوالصادقونُوالطائعون•ُ

الذينُيعملونُالصاحلات،ُوالتائبونُواألبرارُواملقربون،ُوغيهم؛ُأيُكلَُمنُيتقربُإىلُاهللُسبحانهُ
 .وتعاىلُبالطاعاتُواجتنابُاملعاصيُوالسيئات

متكاملةُوقريبةُإىلُذهنُالقارئ،•ُ اهللُ يُسورةُالرمحنُت عِطيُصورةُ   إنُأوصافُاجلنةُاليتُوصفهُا
ُواحل ورُالِعني،ُوالفاكهة،ُواخلياتُاحلسان،ُوكيفيةُأنُأهلهاُيتَِّكئونفقدُذكرُاألهنار،ُوالدرجات،ُ

ُبطائن هاُمنُإستربق،ُوهذاُيعطيناُصورةُدقيقةُعنُوصفُاجلنة. ُعلىُف  ر ش 
ُالتوصيات:ُمنُخاللُماُعملتهُ يُهذاُالبحثُوماُأدركته،ُفإينُأتوجَّهُبالتوصياتُاآلتية:ُ

ُوصفُااالهتمامُبالقرآنُالكرميُحفظ اُوتُ-1 ُجلنةُالوة ُوفهم ا،ُالُسيماُالسورُالقرآنيةُاليتُت بنيِّ
 وأهنارهاُودرجاِتاُوَمنُيدخلها.

حثُالباحثنيُمنُالطالبُوالطالباتُعلىُاملزيدُمنُالكنايةُ يُهذاُاجملال،ُإلبرازُاألثرُهلذهُُ-2
ُكربىُ يُإصالحُالناسُعلىُمستوىُالفردُ  واجملتمع.السورةُِلَماُمتثَّلتُمنُأمهية

ُاجملتمع،ُحلثُْجيعُُ-3 ُوذلكُبتفعيلُوجدانُخدمة االنتقالُإىلُاجلانبُالتطبيقيُالعملي،
ُالشرائحُاملوجودةُ يُاجملتمعُحلفظُوتالوةُوفهمُالقرآنُالكرمي.
 المراجع والحواشی

أمحدُعبدالغفورُعطار،ُُ،اجلوهري1 حتقيقُ: وصحاحُالعربيةُ، الصحاحُتاجُاللغُة أبوُنصرُإمساعيلُبنُمحادُ،
5/2984ُ،ُم4ُ،1891طُ،ُدارُالعلمُللمالينيُبيوت

118ُُهود:2ُُ
وأعفهمُقوالُ 3ُ األوىلُمنُاجلاهليةُ، ثالثُفحولُالطبقُة بنُرباحُاملزينُ، ربيعُة وأوجزهمُُ،زهيُبنُأيبُسلمىُ،

لشعره،لفظ ا،ُ ُجوأغزرهمُحكمة،وأكثرهمُِتذيب ُا ل ُأهِلهُنشُأ يُغطفان،ُوإنُكانُنسبهُ يُمزينة،ُمنُبيت 
ونساء ،ُواختصُزهيُباملدح،ُوع مِّرُزهي،ُوماتُقبلُالبعثةُبسنة؛ُ)اهلامشي أمحدُبنُإبراهيمُُ،شعراءُرجاالُ 

134ُُ-2/44ُبيوت،ُُ-ُسةُاملعارفجواهرُاألدبُ يُأدبياتُوإنشاءُلغةُالعرب،ُمؤسُبنُمصطفى،
1/9ُُدارُالفكرُبيوت،ُديوانُزهيُبنُأيبُسلمى،4
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،3ُأبوُالفضل،ُْجالُالدينُبنُمنظور،ُلسانُالعرب،ُحممدُبنُمكرم،ُدارُصادرُبيوت،ُطُ،اإلفريقي5

13/199ُه ،1414ُ
لف،ُان،ُجهودُالشيخُحممدُاألمنيُالشنقيطيُ يُتقريرُعقيدةُالسيعبدالعزيزُبنُصاحلُبنُإبراهيمُالطُو6

 1ُ،1888ُ،2/489مكتبةُالعبيكان،ُطُ-اململكةُالعربيةُالسعوديةُُ-الرياضُ
ُكتابُاجلنةُنيأبوُاحلسُ،القشيي7 ُمسلمُبنُاحلجاج،ُصحيحُمسلم،ُدارُإحياءُالرتاثُالعريبُبيوت،

2924ُ،4/2114ُوصفةُنعيمها،ُرقمُاحلديث:ُ

ُ-خنبةُمنُالعلماء،ُأصولُالدينُ يُضوءُالكتابُوالسنة،ُوزارةُالشؤونُاإلسالميةُوالدعوةُواإلرشاد8ُ
1/239ُه ،1ُ،1421ُبيةُالسعودية،ُطاململكةُالعُر

اكر،ُوزارةُششرحُالعقيدةُالطحاوية،حتقيق:أمحد،العزُأيبُبنُحممدُبنُعليُبنُعليُالدينُصدري،احلنف9ُ
1/429ُه ،1ُ،1419ُ،ُطوالدعوةالشؤونُاإلسالميةُواألوقافُ

53ُ:14ُ،15ُُالنجم10ُ
32ُ:18ُُالسجدة11ُ
القاهرة،ُ،خلاجنيامكتبةُلُ يُاملللُواألهواءُوالنَِّحل،الفص،عليُبنُأمحدُبنُسعيدُبنُحزم،القرطيب 12
4/49ُ

1ُ:18ُُُاألعراف13ُ
1ُ:21ُُُاألعراف14ُ
3ُ:133ُُُآلُعمران15ُ
51ُ:21ُُاحلديد16ُ
2442ُ،4/2959ُصحيحُمسلم،ُباب:ُمعىنُكلُمولودُي وَلدُعلىُالفطرة،ُرقمُاحلديث:17ُُ
41ُ:15ُُُحممد18ُ
،2ُالقاهرة،ُطُ-حممدُبنُأيبُبكرُمشسُالدينُبنُالقيم،ُالقصيدةُالنونية،ُمكتبةُابنُتيميةُ،ُاجلوزية19ُ

لقواعدُ يُشرحُاُ،ُأمحدُبنُإبراهيمُبنُعبداهللُبنُعيسى،ُتوضيحُاملقاصدُوتصحيح1/321ه ،1411ُ
 3ُ،1494ُ،2/524بيوت،ُطُ-سالميُقصيدةُابنُالقيم،ُاملكتبُاإل

نعيم:20 قالُأبُو ابنُعبدالرمحنُاهلمداين،أبوعائشة،ُكو يُ، ثمسروقُبنُاألجدع،وهُو نتنيُوستني،ُماتُسنُة
9/35ُ،ُنحممدُبنُإمساعيل،ُالتاريخُالكبي،ُدائرةُاملعارفُالعثمانية،ُحيدرُآبادُالدكُ،وانظر:ُالبخاري
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حاديُاألرواحُإىلُبالدُاألفُرُ،اجلوزية21ُ احممدُبنُأيبُبكرُمشسُالدينُبنُالقيمُ، مطبعُة ملدينُالقاهرة،ُاحُ،
1/118ُ

2ُ:25ُُُالبقرة22ُ
1/121ُحممدُبنُأيبُبكرُمشسُالدينُبنُالقيم،ُحاديُاألرواحُإىلُبالدُاألفراح،ُ،ُاجلوزية23ُ
8ُ:199ُُُالتوبة24ُ
1/121ُحممدُبنُأيبُبكرُمشسُالدينُبنُالقيم،ُحاديُاألرواحُإىلُبالدُاألفراح،ُ،ُاجلوزية25ُ
1ُ:43ُُُاألعراف26ُ
1/121ُحممدُبنُأيبُبكرُمشسُالدينُبنُالقيم،ُحاديُاألرواحُإىلُبالدُاألفراح،ُ،ُاجلوزية27ُ
199ُ:1ُُالكوثر28ُ
ُُملسو هيلع هللا ىلصاملختصرُمنُأمورُرسولُاهلللصحيحُيل،ُاجلامعُاملسندُاحممدُبنُإمساع،ُأبوُعبدُاهللُ،البخاري29ُ

حممدُزهيُبنُناصرُالناصر احملققُ: وأيامهُ، عددُاألجزاء:ُُ،ه 1422ُ،1الطبعة:ُ،دارُطوقُالنجاةُ،وسننُه
 4844ُ،4/114،ُرقمُاحلديث:ُمنُانتظرُحىتُتدفنبابُُ،8

،2ُأمحدُبنُحنبل،ُمسندُاإلمامُأمحدُبنُحنبل،ُاحملقق:ُشعيبُاألرنؤوطُوآخرونُمؤسسةُالرسالة،ُط30ُ
2389ُ،4/229ُم،ُرقمُاحلديث:1888ُ

ناصرُبنُعليُعايضُحسنُالشيخ،ُمباحثُالعقيدةُ يُسورةُالزمر،ُمكتبةُالرشدُالرياضُاململكة31ُُ
1/494ُه ،1ُ،1415ُبيةُالسعودية،ُطالعُر
12395ُ،18/319ُُأمحدُبنُحنبل،ُرقمُاحلديث:ُمسندُاإلمام32ُُ
5419ُ،1/198ُُصحيحُالبخاري،ُباب،ُشربُاللب،ُرقمُاحلديث:33ُُ
4ُ:132ُُُاألنعام34ُ
4ُ:85ُ،84ُُُُالنساء35ُ
ُوالنشرُُ،الدمشقي 36 ُللطباعة ُالفكر ُدار ُالعظيم، ُالقرآن ُتفسي ُكثي، ُابن ُاحلافظ ُالفداء ُأبو اإلمام

 1/114والتوزيع،ُ
1/398ُمصدرُسابق،ُُ،اجلوزية،ُالقصيدةُالنونيةُبنُالقيما 37
29ُ:15ُُُُطه38ُ
 1/114والنارُ يُالقرآنُوالسنة،ُُعليُبنُنايفُالشحود،ُصفةُاجلنة39ُ
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ُ.1/115نفسُاملصدرُالسابق،40ُُ
2ُ:253ُُُالبقرة41ُ
ُالرسالةُُاإلحسانُ يُتقريبُصحيحُابنُحبان،ُحممدُبنُحبان،ُأبوُحامت،ُ،الدارمي42ُ ُ-مؤسسة

ُ 1ُطبيوت، ُاجلنان1899، ُدرجات ُوصف ُعن ُاألخبار ُذكر ُباب: ُ...م، ُاحلديث: ُرقم ،138ُ،
14/492ُ
،ُالرتمذيُجامعُبشرح اإلمامُاحلافظُأبوُالعالءُحممدُبنُعبدالرحيم،ُحتفةُاألحوذيُ،املباركفوري 43

 .19ُ،1/221:ُاألجزاءُعدد،ُبيوتُ–ُالعلميةُالكتبُدار:ُالناشر
ُالرتمذي44ُ ُفؤادُ، ُوحممد ُشاكر، ُحممد ُأمحد ُحتقيق: ُالرتمذي، ُسنن ُعيسى، ُبن ُحممد ُعيسى، أبو

رقمُاحلديث:19ُُباب:م،2ُ،1815ُعبدالباقي،ُشركةُمكتبةُومطبعةُمصطفىُالبايبُاحلليبُمصر،ُط
2814ُ،5/21.ُُ

أبوُبكر،ُأمحدُبنُاحلسني،ُش َعبُاإلميان،ُمكتبةُالرشدُللنشرُوالتوزيعُبالرياض،ُبالتعاونُُ،البيهقي45ُ
ُط ُباهلند، ُببومباي ُالسلفية ُالدار 1ُمع ُاجلماعة2993، ُ ي ُاخلمس ُالصلوات ُفضل ُباب: رقمُُ،م،

ُ.2419ُ،4/344احلديث:ُ
رقمُاحلديثُ:صحيحُالبخاري 46 خملوقةُ، وأهنُا اجلنُة جاءُ يُصفُة مُا بابُ: َبْدءُاخللقُ، ،3254ُ،ُكتابُ:
4/118ُ.ُ

بنُحممودُُبنُحممدُبنُعلياحلافظُشهابُالدينُأبوُالفضلُأمحدُبنُعليُبنُأمحدُبنُعليُبنُحممد47ُُ
شبنُأمحد قاضيُالقضاةُ، الشافعيُ، مثُاملصريُ، الكتاينُالعسقالينُاألصلُ، بنُأمحُد خُاإلسالم،ُيبنُحجُر

مَّىُسش ِهدُلهُباالنفراد،ُخصوص اُ يُشرحُالبخاري،ُومنُتصانيفه:ُفتحُالباريُشرحُالبخاري،ُومقدمتهُتُ 
ل،ُولدُ يُاَهْديُالساري،ُوتقريبُالغريبُ يُغريبُصحيحُالبخاري،ُواالحتفالُ يُبيانُأحوالُالرج

ُعشر َُوَسْبعمائةشْعَبان، ثَاين َُوسبعني َُثاَلث ُالدُ،)السيوطي.سنة ُبكرجالل ُأيب ُبن ،نظمُينعبدالرمحن
ُ.1ُ/45ُ،44بيوت،ُ-ملكتبةُالعلميةاالعقيانُ يُأعيانُاألعيان،حتقيق:ُفيليبُحىت،

ُكتابَُبْدءُاخللق،ُالبخاري،48ُُ  .1/319فتحُالباريُشرحُصحيحُالبخاري،
11ُُُ–23ُ:1ُُاملؤمنون49ُ
ُ.1/411الزمر،ُمباحثُالعقيدةُ يُسورةُناصرُبنُعليُعايضُحسنُالشيخ،50ُُ
15ُ:45ُُُاحلجر51ُ
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3ُ:133ُُُآلُعمران52ُ
ُالتوقيفُعلىُمهمات53ُُ ُعبدالرؤوفُبنُتاجُالعارفنيُبنُعليُبنُزينُالعابدين، زينُالدينُحممد،

ُ.1/194ُم،1ُ،1889ُالتعاريف،ُعاملُالكتبُالقاهرة،ُط
5ُ:118ُُُاملائدة54ُ
ل،ُالرازيُتيميُالبكريُالطربستاينُاألصأبوُعبداهللُحممدُبنُعمرُبنُاحلسنيُبنُاحلسنُبنُعليُال55ُ

املولد،ُامللقَّبُبفخرُالدين،ُاملعروفُبابنُاخلطيب،ُلهُتصانيفُمفيدة؛ُمنهاُتفسيُالقرآنُالكرمي،ُوشرحُ
سورةُالفاحتة،ُوكتابُالبيانُوالربهانُ يُالردُعلىُأهلُالزيغُوالطغيان،ُوكتابُِتذيبُالدالئلُ يُعيونُ

اخلامسُوالعشرينُمنُشهرُرمضانُسنةُأربعُوأربعني،ُوقيل:ُثالثُوأربعنيُُاملسائل،ُولدُفخرُالدينُ ي
ُيومُاالثننيُوكانُعيدُالفطرُسنةُستُوستمائةُِبدينةُهراة؛ُ)اإلربلي ُ،الربمكيُ،وَخسمائة،ُبالري،ُوت و يِّ

حسانُإُوفياتُاألعيانُوأنباءُأبناءُالزمان،ُحتقيق:ُأبوُالعباسُمشسُالدينُأمحدُبنُحممدُابنَُخلِّكان،
ُ(.252ُ-248ُُ-4/249ُعباس،ُدارُصادرُبيوت،ُ

ُالتفسيُالكبي،ُ-أبوُعبداهللُحممدُبنُعمرُبنُاحلسنُبنُاحلسني،ُمفاتيحُالغيبُ،فخرُالدينُ،الرازي56ُ
 .12/449ه ،3ُ،1429ُدارُإحياءُالرتاثُالعريبُبيوت،ُط

2ُ:25ُُُالبقرة57ُ
4ُ:13ُُُالنساء58ُ
18ُ:49ُُُمرمي59ُ
14ُ:5ُُُاإلنسان60ُ
54ُ:99ُ،98ُُُالواقعة61ُ
134ُُُ–3ُ:134ُُآلُعمران62ُ
18ُ:49ُ،41ُُُالنازعات63ُ
ُ.1/499حممدُبنُأيبُبكرُمشسُالدينُبنُالقيم،ُحاديُاألرواحُإىلُبالدُاألفراح،ُ،ُاجلوزية64ُ
 .1/499حممدُبنُأيبُبكرُمشسُالدينُبنُالقيم،ُحاديُاألرواحُإىلُبالدُاألفراح،ُ،ُاجلوزية 65
25ُ:49ُُُالفرقان66ُ
م،1381ُحممدُالطاهرُبنُعاشور،ُالتحريرُوالتنوير،ُدارُسحنونُللنشرُوالتوزيعُتونسُُ،التونسي 67

21/229. 
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14ُ:193ُُُالنحل68ُ
ُ.1/293عبدالرمحن،ُلبابُالنقولُ يُأسبابُالنزول،ُدارُالكتبُالعلميةُبيوت،ُُ،السيوطي69ُ
55ُ:44ُُُالرمحن70ُ
ُ.3281ُ،5/388ُاجلامعُالصحيحُسننُالرتمذي،ُرقمُاحلديث:ُ 71
أبوُعبداهللُحممدُبنُأمحد،ُاجلامعُألحكامُالقرآن،ُدارُالكتبُاملصريةُالقاهرة،ُُمشسُالدين،ُ،القرطيب 72
ُ.11/151م،2ُ،1844ُط
المُكُُالسراجُاملنيُ يُاإلعانةُعلىُمعرفةُبعضُمعاينُمشسُالدين،ُحممدُبنُأمحدُاخلطيب،ُ،الشافعي73ُ

 .4/154ربناُاحلكيمُاخلبي،ُمطبعةُبوالقُاألمييةُالقاهرة،ُ
 .3/2553ابنُعاشور،ُالتحريرُوالتنوير،ُُ،التونسي74ُ
ُ.1/1151عليُبنُنايفُالشحود،ُاملفصلُ يُموضوعاتُسورُالقرآن،75ُُ
 ُ.151لقرطيب،ُاجلامعُألحكامُالقرآن،ُصا76ُ
 .3/258ه ،1422ُُ-1ُد.ُوهبةُبنُمصطفى،ُالتفسيُالوسيط،ُدارُالفكرُدمشق،ُطُ،الزحيلي77ُ
55ُ:44ُ،41ُُُالرمحن78ُ
 .3/394أبوُالليثُنصرُبنُحممدُبنُأمحدُبنُإبراهيم،ُحبرُالعلوم،ُ،ُالسمرقندي 79
233ُصأيسرالتفاسيلكالمُالعليُالكبي،دارالسالمُللطباعةُوالنشر،،موسىُجابربنأبوبكر،،اجلزائري80ُ
جنتانُحتفَّاهُبقصره،ُأوُواحدةُعنُمينيُالقصرُوأخرىُعنُمشاله،ُوالُي عَرفُمدىَُسعِتهماُإالُاهلل81ُُ

 تعاىل؛ُوذلكُِلَماُثبتُأنُأحدهمُي عَطىُمثل ُالدنياُعشرُمرات،ُوالالمُ يُ﴿َوِلَمْنَُخاَف﴾ُالم ُامللك.
 .233أيسرُالتفاسيُلكالمُالعليُالكبي،ُصُ،موسىُبنُجابرأبوُبكر،ُُ،اجلزائري82ُ
ُ.11/114لقرطيب،ُاجلامعُألحكامُالقرآن،ُا83ُ
93ُ:4ُُاملطففني84ُ
بيوتُلبنان،ص،احلنفي85ُ  392إمساعيلُحقيُبنُمصطفى،روحُالبياُن يُتفسيالقرآن،دارالكتبُالعلميُة
 5/114ُ,1طوت،رتاثُالعريبُبُيناصرالدينُأبوسعيد،أنوارالتنزيلُوأسرارالتأويل،دارإحياءُال،البيضاوي86ُ

11/111ُلقرطيب،ُاجلامعُألحكامُالقرآن،ُا87 
 11/111لقرطيب،ُاجلامعُألحكامُالقرآن،ُا88ُ
 .28/348ُمفاتيحُالغيب،أبوُعبداهللُحممدُبنُعمرُبنُاحلسنُبنُاحلسني،ُُ،فخرُالدينُ،الرازي89ُ
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55ُ:44ُُُالرمحن90ُ
55ُ:49ُ،48ُُُالرمحن91ُ
 املعرفةُلبنان، دار حقائقُالتأويل، مداركُالتنزيلُو ،الدينُحافظ أمحدُبنُاهلل عبدُأبوالربكات ،النسفي92ُ
 1184ص
 .4/432ُ،ابنُكثي،ُتفسيُالقرآنُالعظيم93ُ
 .4/432املصدرُنفسه،ُ 94
حممدُْجالُالدين،ُتفسيُالقامسيُاملسمىُحماسنُالتأويل،ُمؤسسةُالتاريخُالعريبُبيوت،ُُ،القامسي95ُ

15/494. 
55ُ:59ُ،51ُُُالرمحن96ُ
ُ.233صُأيسرُالتفاسيُلكالمُالعليُالكبي،ُ،موسىُبنُجابرأبوُبكر،ُُ،اجلزائري 97
 .4/432ُ،ابنُكثي،ُتفسيُالقرآنُالعظيم 98
لوغُالنهايةُاهلدايةُإىلُبُأبوُحممدُمكيُبنُأيبُطالبُمحوشُبنُحممدُبنُخمتار،ُ،القيواينُ،القيسي99ُ

ُكليةُجمموعةُحبوثُالكتابُوالسنُه،ُوْجلُمنُفنونهُوعلومه، يُعلمُمعاينُالقرآنُوتفسيهُوأحكام ة
 .11ُ/1234م،1ُ،2999ُجامعةُالشارقة،ُطُ-الشريعةُوالدراساتُاإلسالميةُ

 .2545التفسيُالوسيط،ُالزحيلي،ُص100ُ
55ُ:52ُ،53ُُُالرمحن101ُ
ُط102ُ ُمصرية، ُمطبعة ُأوضحُالتفاسي، ُرمضان4ُحممدُعبداللطيفُبنُاخلطيب، ُفرباير1393ُ، ه 

1844ُ،1/459. 
ُ.3/599ه ،19ُ،1413ُحممدُحممود،ُالتفسيُالواضح،ُدارُاجليلُاجلديدُبيوت،طُ،احلجازي103ُ
 .1/4952حممدُسيدُطنطاوي،ُالتفسيُالوسيط،104ُُ
 .4/432ُ،ابنُكثي،ُتفسيُالقرآنُالعظيم 105


